
Dokumentowanie posiadania osiągnięć o charakterze naukowym do stypendium rektora 

Rodzaj osiągnięcia Wymagane załączniki 

Monografia naukowa - kopia stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora 

albo imiona i nazwiska autorów, recenzentów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę 

wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI oraz 

wstęp, treść rozdziału lub artykułu naukowego (oryginał monografii, czasopisma do wglądu ) 

- w przypadku monografii/rozdziału/artykułu naukowego w publikacjach obcojęzycznych – zaświadczenie 

w języku polskim wystawione przez opiekuna koła naukowego, redaktora publikacji, opiekuna wyjazdu 

- zaświadczenie wystawione przez wydawnictwo lub redaktorów monografii/czasopisma naukowego o 

miesiącu i roku wydania, recenzentów – w przypadku gdy powyższych informacji nie ma na stronach 

publikacji 

- w przypadku monografii w formie elektronicznej - zaświadczenie wystawione przez wydawnictwo lub 

redaktorów o miesiącu i roku zamieszczenia na stronie wydawnictwa lub repozytorium  

- podanie przez studenta nr porządkowego  z wykazu czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

Rozdział w monografii naukowej(nie dotyczy wznowień 

publikacji naukowych) 

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym 

lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i 

materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy –Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce 

Artykuł naukowy opublikowany w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym nie ujętym w wykazie tych 

czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

Artykuł naukowy opublikowany w recenzowanych 

materiałach pokonferencyjnych 

Wygłoszenie referatu podczas udziału w międzynarodowej 

konferencji naukowej 

- certyfikat potwierdzający autorstwo i tytuł wygłoszonego referatu naukowego, zasięg konferencji 

(międzynarodowa, ogólnopolska ), program konferencji naukowej, zawierający imiona i nazwiska 

prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni 

- w przypadku certyfikatu w języku obcym – zaświadczenie (zawierające w/w informacje)  w języku 

polskim wystawione przez opiekuna koła naukowego, organizatora konferencji, opiekuna wyjazdu 

 

Wygłoszenie referatu podczas udziału w ogólnopolskiej 

konferencji naukowej 



Nagroda lub wyróżnienie uzyskane w konkursie naukowym 

o zasięgu międzynarodowym, (nie dotyczy konkursów 

przeprowadzonych w trakcie konferencji naukowej) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie naukowym, 

zasięg konkursu, data i miejsce, tytuł nagrodzonej pracy, w przypadku nagrody zespołowej – liczbę 

nagrodzonych 

- w przypadku dyplomu lub innego dokumentu w języku obcym – zaświadczenie (zawierające w/w 

informacje)  w języku polskim wystawione przez opiekuna koła naukowego, organizatora konkursu, 

opiekuna wyjazdu 

 

Nagroda lub wyróżnienie uzyskane w konkursie naukowym 

o zasięgu ogólnopolskim (nie dotyczy konkursów 

przeprowadzonych w trakcie konferencji naukowej) 

Udział w projekcie badawczym realizowanym w uczelni 

lub we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami 

naukowymi (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej, 

praktyk lub wynikający z programu studiów) 

- zaświadczenie wydane przez  kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, 

źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie 

realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu 

 

 


